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 دی ۹حماسه  / سیاسی تحلیل آموزش

ی خود همه مثل همند؛ این انسانها روزهای سال، به طور طبیعی و به خود

ها و مجاهدتهاست که یک روزی را از میان روزهای هستند، این اراده

دیگر برمیکشد و آن را مشخص میکند، متمایز میکند، متفاوت میکند و 

دهم  -مثل یک پرچمی نگه میدارد تا راهنمای دیگران باشد. روز عاشورا 

رقی ندارد؛ این حسین بن علی )علیه فی نفسه با روزهای دیگر ف -محرم 

السّالم( است که به این روز جان میدهد، معنا میدهد. روز نهم دىِ امسال 

هم از همین قبیل است. این مردمند که ناگهان با یک حرکت روز نهم دی 

  .را هم متمایز میکنند

 

 از مال علی تا سید علی

اشغال کرد. انگلیس در دوره قاجار چند قرارداد استعماری با ایران بست. چند بار ایران را  دانندچند نفر می کیهان:

چگونه هرات و بخشی از سیستان و بلوچستان را از پیکره ایران جدا کرد. نقش آن در دو معاهده ننگین گلستان و 

که به خیال  -از جمعیت ایران را ی چگونه با تحمیل قحطی بزرگ در جنگ جهانی اول، حدود نیمترکمنچای چه بود. 

تیر را از . رضا شصتبه کام مرگی دردناک کشاندند -ای نداشتها فعالیت منطقهطرف بود و به اصطالح امروزیخود بی

کدام سوراخ پیدا کردند و با کودتا بر تخت پادشاهی نشاندند و آن روز که کارشان با او تمام شد سوار بر کشتی کرده و 

روز در ساحل بمبئی لنگر انداخت اما افسر انگلیسی به رضاشاه کبیر)!( که  5قدر تحقیرآمیز که کشتی کردند. آنتبعیدش 

نصف مملکت را به نام خود سند زده بود، حتی اجازه پیاده شدن هم نداد و روی دریا ماند تا ببرندش جزیره موریس که 

یس و تاج را بر سر پسر گذاشتند. انگار نعل اسبی را عوض کنی. به حتی اسم آن را هم نشنیده بود. پدر را فرستادند مور

 ملت خواهندنمی  -سی و رویترز گرفته تا صدای آمریکا و...بیاز بی -آمریکا و انگلیس و شیپورهای آنان  !همین راحتی

 مقابلش چگونه هاعلی الم و کرد چه ایران با و بود که رویتر است، گذشته چه ما بر بدانند جوان نسل خصوص به ایران،

از خاورمیانه بزرگ تا  -های خام آنان د ملت بدانند سید علی کیست و با خیالخواهننمی اولی طریق به آنان. ایستادند

 مردمی و زیستساده میدان، در حاضر و آگاه علمای از همیشه استکبار و استعمار .است کرده چه  -معامله قرن و...

سید علی به ارباب انگلیس  امروز زد، سیلی یک انگلیسی صهیونیست تاجر به پیش سال 051 علی مال اگر. است ترسیده

 .)آمریکا( سیلی زده است، آن هم بارها. آخرینش را همین دیروز در بغداد خوردند

 آمریکا در عراق سیلی خورد

وزیر عراق رسما آن را انی که دولت آمریکا رسما خواهان انحالل حشدالشعبی شد، نخستچند ماه پیش، زم رسالت: 

های از سوی دیگر، در جریان درگیری بخشی از نیروهای مسلح عراق اعالم کرد و تیر دولت ترامپ به سنگ خورد.

د تا سوی اعتراضات، های جبهه غربی، تالش زیادی کردنداخلی عراق که از حدود سه ماه پیش شدت گرفت، رسانه

هایی از اعتراضات ماهیت حشدالشعبی را نشانه رود که با هوشمندی مرجعیت شیعی و همراهی حشدالشعبی با آن بخش

شده بر مبنای تفکر حشدالشعبی، ازآنجاکه نیرویی مردمی، شیعی و تشکیل .که مردمی بود، این سناریو هم ناکام ماند

ا از حالت انفعال و خمودی درآورده و ابتکار عمل را در دست گرفته است. نقش مقاومت است، نیروهای مسلح عراق ر

این سازمان نظامی مردمی در مقابله با داعش و حضور سرتاسری آن در تمام شهرها و مرزها و حتی روستاها که از ماهیت 

http://kayhan.ir/fa/news/178775/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://resalat-news.com/?p=14801
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کنند ای اعالم میلیلگران منطقهکه حتی تحطوریگیرد، باعث تغییر موازنه داخلی عراق شده است، بهمردمی آن نشات می

های میدانی و مرزی میان نیروهای سنت کام و عوامل داعش، تحت اشراف سازمان رصد دقیق تحرکات و هماهنگی

سو رهبر ائتالف ضد داعش آمریکایی که از یکحشدالشعبی قرارگرفته و نقاب از چهره دوگانه آمریکا برداشته است، 

 .کندروه تروریستی، پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و اطالعاتی میاست و از سوی دیگر از این گ

روشن است که در چنین شرایطی، آمریکا نتواند حشدالشعبی را تحمل کند و مترصد فرصتی برای اجرای فرمول قدیمی 

اش ه بهانهنظریه بحران باشد، فرمولی که ابتدا با مشغول کردن حریف و ایجاد خال امنیتی، کشوری را به آشوب بکشاند ک

تواند انتخابات یا نارضایتی از اوضاع مالی باشد و سپس در گام دوم، خود مستقیما وارد عمل شده و عملیات کند. به می

بود و چنین  ۸۸های پس از فتنه ای ما را ترور کند، ماهتنها مقطعی که دشمن توانست دانشمندان هستهخاطر داریم که 

از سوی دیگر، آمریکا تالش کرد تا با استفاده از معترضان جوکری،  فاق نیفتاده است.چیزی، نه قبل و نه بعدازآن، ات

ها در عراق جلوه دهد و با این ترفند، میان بدنه مردم و سازمان حشدالشعبی و متحدان آن را عامل بسیاری از نارضایتی

اند که مریکا، این توانایی را داشتهای و هالیوودی آکه جادوگران رسانهاین سازمان، شکاف ایجاد کند. عجیب آن

های مسلح عراق شهید ترین سازمان مسلح عراق که برای حفظ ثبات، امنیت و تمامیت عراق، بیش از سایر بخشمردمی

ای، ثباتی جلوه دهند و این فریب و وارونه نمایی رسانههایی از مردم، غیرمردمی و عامل بیداده است را در ذهن بخش

اهلل در لبنان، مورد تحریم یا ازاین، سپاه پاسداران در ایران و حزبپیش .ت نظامی علیه حشدالشعبی بوده استمقدمه عملیا

اند. باید به حشدالشعبی و ملت عراق تبریک گفت که در این فاصله کوتاه از زمان تشکیل، تهاجم مستقیم آمریکا بوده

ازاین، نام نیروهای مسلح مقتدر ما و شود که پیشفهرستی اضافه میاند که حاال نامشان به همان قدر مؤثر عمل کردهآن

 .شده استاهلل، در آن ثبترزمندگان فداکار حزب

 !خودمان را تحریم نکنید

مقابله با تامین »امروز در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پذیرش یا نفی الیحه  :فارس

ها حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم مجمع شود. گزارشفته میتصمیم گر -CFT- مالی تروریسم

است مخالفند و با نگاهی هوشمندانه   FATFمجموعههای زیربا پیوستن ایران به این کنوانسیون که یکی از کنوانسیون

زدن های دورور و بستن تمامی راهها به کشتحریمی، باز کردن پای تروریستغیر از خود  CFTاند که پذیرشدریافته

اگرچه زیر تابلوی فریبنده مقابله با تامین مالی تروریسم تدوین شده است ولی نکته مهم آن  .ها نتیجه دیگری نداردتحریم

ریزان گروه و مدیران و برنامه های تروریستی، متفاوت و حتی متضاد استتعریف ما و غرب از تروریسم و گروهاست که 

پذیرند و را نمی« تروریسم»اند که تعریف جمهوری اسالمی ایران از با صراحت و رسما اعالم کرده  FATFمالیاقدام 

کنند که درباره مصداق و را مالک عمل خود قرار بدهد! اما موافقان)دولت و مجلس( ادعا می  FATFایران باید تعریف

 د گفت؛ایم! که در این خصوص بایداده« حق تحفظ»تعریف تروریسم 

المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که در یک معاهده بین وین، حق تحفظ یا شرط 0۱۹۱کنوانسیون  0۱بر اساس ماده 

. موضوع کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، قطع منابع با موضوع و هدف معاهده )روح معاهده( ناسازگار نباشد

است. بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و  های تروریستیمالی و مراکز پشتیبان گروه



    11/11/18شنبه چهار  /862شماره 

3 

 

زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت داشته و قابل پذیرش پذیریم، این شرط، بههای تروریستی را نمیمصداق گروه

 نیست

م کرده است و در اولین شرط تاکید ای را برای ایران اعالدر آخرین بیانیه خود شروط چندگانه  FATFFگروه اقدام مالی

ذیرد. در این بند تاکید شده است؛ از تروریسم و مصادیق آن را بپ  FATFکند که جمهوری اسالمی ایران باید تعریفمی

در »های تحریم شده را که ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروهایران باید به نحو مناسبی تامین مالی تروریست

، حذف نماید. بنابراین، ادعای موافقان این «تالش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند

 .واقعیت آن مغایرت داردالیحه با 

داری آمریکا نام هیچ یک از های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه لیست خزانهکنند که؛ نه در قطعنامهادعا می

های القاعده، طالبان و داعش! است. ها شامل لیست افراد و گروهسرداران و مسئوالن ایرانی وجود ندارد بلکه این قطعنامه

داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطالعات، سپاه و در سایت وزارت خزانهحض است چرا که این ادعا، دروغ م

های شورای امنیت ملی از فریدون عباسی، محمدرضا نقدی و قاسم سلیمانی و... به عنوان وزارت دفاع و در قطعنامه

 افراد را توقیف و مصادره کنیم! باید اموال این   CFTو در صورت پذیرش حامیان تروریسم نام برده شده

 سر باختاستراماچونی بازی سرا

اما ناگهان نام او دوباره مطرح و یک تیم سه نفره که دو نفر از دانیم کار استقالل با استراماچونی تمام شد، همه می جوان:

و مربی قهر کرده را  ها اصالً مسئولیتی در استقالل ندارند راهی قطر شدند تا با وکیل کارکشته استراماچونی دیدار کنندآن

تقالل برگردانند. حاال بر سر چه موضوعاتی قرار است توافق حاصل شود که اینقدر طول کشیده کسی دوباره به نیمکت اس

 داند و هیچ کس هم پاسخگو نیست.درستی نمیبه

المللی فوتبال آگاه هستند تا بتوانند در مقابل وکیل استراماچونی اینکه کدام یک از این سه نفر به امور حقوقی و قوانین بین

شگاه استقالل دفاع کنند؟ توجه داشته باشید وقتی خود استراماچونی در مذاکرات حضور ندارد، یعنی اینکه همه از حق با

بندی معروف(. نمایندگان استقالل در حالی بدون  00شرایط قبلی را تکرار و به وکیلش اعالم کرده است )همان بیانیه 

گرداندن استراماچونی و به دست آوردن محبوبیت نزد هواداران اند که احتماالً برای بازشرطی راهی قطر شدههیچ پیش

 نشینی خواهند کرد.چندان محکم کنونی استقالل هم عقبتیم، خیلی راحت از شرایط نه

ها حسابی درگیر استعفای ناگهانی نشینان این روزگردد. هرچند که وزارتاما به سکوت وزارت ورزش به این مسئله برمی

اند و اما از آنجا که نمایندگان اعزامی استقالل به قطر با دستور مستقیم وزیر ورزش به این سفر رفته مهدی تاج هستند،

شود که ها گوشزد کرده که این پروسه بیشتر از این طوالنی نشود، این سؤال در ذهن ایجاد میشنیده شده که وزارت به آن

 داده است؟چرا وزارت در مقابل این سکوت خبری هیچ واکنشی نشان ن

باید قبول کرد که توافق احتمالی با این مربی هم چیزی عاید این بازی سراسر باخت برای فوتبال ایران باید تمام شود. 

توان متوجه شد که و به راحتی می کند، چراکه استراماچونی آن مربی باانگیزه اول فصل نیستفوتبال ایران و استقالل نمی

را طوری چیده که همه چیز در آن به ضرر استقالل و فوتبال ایران باشد. پازلی که حتماً در اش او پازل بازگشت احتمالی

های معاند صحبت کند و چگونه به فوتبال ایران بتازد. بینی شده که استراماچونی در قهر بعدی با کدام رسانهآن پیش

 سد.رکننده استقالل هم نمیهایی که حتی به فکر تیم سه نفره مذاکرهنقشه

https://www.javanonline.ir/fa/news/984193/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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 اقتصاد ملی را به بازی نگیرید

سال گذشته، اقتصاد ملی را به معادالتی خارج از مرزها و خارج از کنترل خود  ۹دولت آقای روحانی طی  امروز: نوط

سال را فقط  2سال، ما قریب  ۹ها هم به معکوس کار کردن آن معترفند. از این معادالتی که حاال دولتی زده است؛ گره

اندازی کنند؛ کانالی که حاال رئیس بانک مرکزی ایم تا ساز و کار مالی موسوم به اینستکس را راهها بودهییمنتظر اروپا

گوید فعال فقط حرف است! اگر یادتان باشد، یک سال را هم در هول و والی خروج یا ماندن ترامپ در برجام سر می

دستاورد « تقریباً هیچ»گفت برجام تاکنون یزیون بلومبرگ میاهلل سیف، رئیس سابق بانک مرکزی به تلووقتی ولیکردیم. 

محمدجواد ظریف اینگونه از بدعهدی  ماه به روی کار آمدن ترامپ باقی مانده بود! ۱اقتصادی برای ایران نداشته، هنوز 

ای مقرر شده، های اوباما و ترامپ در کمیسیون مشترک برجام سخن گفت: ایاالت متحده آنطور که در توافق هستهدولت

 !توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیمها را رفع نکرده و ما هنوز نمیتحریم

سال پیشین باشد. چندی پیش همین جا این  ۹تواند توصیف بامسمایی برای گروگانگیری اقتصاد ایران توسط غرب می

های مورد عالقه او را ا تنها مجبوریم کانالوضعیت را به تلویزیونی تشبیه کردم که کنترل آن دست همسایه است و م

سال گذشته آن را در مقام تقابل با این  ۹تمایل تمام نشدنی دولت برای ادامه این مسیر اشتباه، خواه ناخواه در تماشا کنیم! 

ن مسیر است، . خبر ناگوارتر اما اینکه دولت ظاهرا همچنان از بن دندان معتقد به ادامه همیگروگانگیری قرار نداده است

های خود را هم بر همین مبنا تدوین کند. اعتراض گسترده اقتصاددانان موافق و منتقد کند تمام برنامهچنانکه سعی می

های نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق طی روزهای گذشته، واقعیات تلخ دیگری در و بحث ۱۱دولت به الیحه بودجه 

ایم به سفر ژاپن و آنچه ظاهرا دولت محترم بیش از آنکه ما تصور کردهرد. همین زمینه را برای افکار عمومی روشن ک

 .خوانده بود، دل بسته است« هامذاکرات سنگین و فشرده با ژاپنی»آقای عراقچی 

در جلسه بررسی « محمدباقر نوبخت»از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس پیرامون سخنان « نصراهلل پژمانفر»االسالم حجت

اند که شما پای ها از ما دعوت کردهآقای نوبخت در این جلسه اعالم کرد ژاپنی»یسیون مذکور گفته است: بودجه در کم

 ۱5گفت حاال اگر ها را برای شما برداریم. آقای نوبخت میتوانیم باالتر از تحریماند ما میمیز مذاکره بیایید و حتی گفته

درصد یا یک درصد  2درصد هم نشد  5شود برداشت. ها را میتحریمدرصد این  5درصد این وعده دروغ باشد، احتماال 

 « احتمال دارد تحریم از بین برود!

 


